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مقدمه
دلیل کاهش نوجوانان، بهکودکان و ویژهبهشدن افرادتحركشیوة زندگی و کمقرن حاضر، تغییردر

بر ،غیرهاي و هاي رایانههاي کوچک، رواج بازينسبی فضاهاي بازي و ورزش، زندگی در آپارتمان
ازپسکهاسترشدازايدورهنوجوانی). 1(ها افزوده استمیزان مشکالت جسمی و حرکتی آن

بودن جمعیت ایران، حجم جوانتوجه بهبا یابد.از شروع جوانی خاتمه میپیشوشده آغازکودکی
و است هاي جامعه به مسائل نوجوانان و جوانان اختصاص یافته ها و چالشوسیعی از مسائل، دشواري

عواملیکی از ).2شود (هاي اصلی کشور محسوب میلویتاز اوها سالمت جسمی و روانی آنۀألمس
هاي زیاد این مشکالت بر جنبهتأثیربا توجه به .است1ان، مشارکت ورزشیثر بر رفتار نوجوانؤم

، غیرههاي روزانه، پیشرفت تحصیلی، رشد اجتماعی و عاطفی و فعالیتانندگوناگون زندگی فرد م
امري هاي مختلف زندگی کودکان و نوجوانانجنبهن برآات مهم تأثیرتوجه به امر ورزش و شناخت 

هستندانگیزهبااٌ ذاتافرادي کهدر3ابتکار عملمعتقد است که2الرسون.)3(آیدشمار میضروري به
دیگر هايفعالیتو درگیري درورزشیبا شرکت در یک فعالیتو شدت باالي تالششودایجاد می

- هدفهايپیشرفت مهارتآل برايایدهیمحیطورزش،اینبرعالوه).4(فتدازمان اتفاق میطور همبه

هايکنندگان با شرکت در ورزششرکت، شدهذکرهاي خاصویژگیبرعالوه).5(گزینی است
این مزایا نشان طورکلی،بهکنند. هتجربرا تفاوتیمیروانی و اجتماعتوانند مزایايمییافتهسازمان

هاياز ویژگیبرخیتواند میاشدثري داشته بؤاگر ساختار میافتهد که محیط ورزشی سازمانندهمی
طیف ،چهاگر.سازدکار را فراهم هاي دیگر زندگی از جمله مدرسه یا محل حوزهنیاز درموردمثبت 

هاي منفی تعدادي از ویژگیاما ، هستندیمثبتداراي ابعاد در ورزش مشارکتهاي وسیعی از ویژگی
سطح). 6(جاي دارندسطحسه ها در این ویژگیکه هاي ورزشی گزارش شده استمشارکتنیز در
؛رات منفی حضور در ورزش قرار گیرداثتأثیرتحترود است که احتمال میسالمت جسمی،نخست

ی و تندرستتواند سالمت جسمانیمیاختالالت خوردن و یادیدگیآسیبانندمسائلی مکهطوريهب
کاهشبا این است که رشد روانی و عاطفیسطحدومین ).7،8قرار دهد (تأثیررا تحتنوجوانیک

شود کهدرنهایت، در سطح سوم این مورد مطرح میو )9افتد (خیر میأبه تنفسبهاعتمادونفسعزت
جواناننوبر رشد اجتماعی مانند ارتباط ورزشی ضعیف و افزایش پرخاشگري در ورزشهاي منفی رفتار
زندگیدرورزشیهايحضور در فعالیتامروزهکهاینبهتوجهبا،ادامهدر). 10گذارد (میتأثیر
با توجه به و استکردهپیدازیادياهمیتجوانانونوجوانانویژهبهجامعهسنیمختلفهايگروه

1. Sports participation
2. Larson
3. Initiative
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لموس این توجه به این امر و ارزیابی عینی و مدارد، و نقشی که مشارکت ورزشی بر نوجوانان اتتأثیر
وجود ابزاري مناسب جهت سنجش و رفع موانع و مشکالت در این حوزه امري ضروري نیز اثرات و 

. باشدمیپذیر کانگیري امبا وجود ابزار دقیقی براي اندازهتنها سنجش دقیق این عامل.باشدمی
ت مثبت و منفی حضور رااثگیري براي اندازهنامهپرسشروش اصلی مصاحبه، مشاهده و سه از تاکنون،

، اما باشندمیبهتري هايرفتاري، روشةکه مصاحبه و مشاهداینوجودورزش استفاده شده است. بادر 
هایی را براي نامهپرسششناسان ورزشی ، رواندلیلهمینبه؛باالتري نیاز دارندۀبه زمان بیشتر و هزین

در مشارکتو منفیهاي مثبت تجربهسنجش،ابتدادراند. طراحی کردهورزشی هاي مشارکتمطالعۀ 
در).11(گردیدپذیر امکانانجواننوتجربۀنامۀپرسشاز طریق صورت جداگانه بهورزشی هاي فعالیت

حاويوکار گرفته شد اي از ورزشکاران بهنمونهبراياننوجوانتجربۀنامۀپرسش،مطالعات اولیه
دلیل اما به،گرفتقرار میورزشی تأثیر مشارکت تحتهااین ویژگیکهبودمهمیرشديهايویژگی

صورت بهمشارکت ورزشی را و منفیتجربیات مثبت،نامۀ تجربۀ نوجوانانپرسشۀیکه نسخۀ اولاین
ارائه بود سؤال70که دربردارندةنامهپرسشاین دوم نسخۀ،لذا؛ داده بودقرار بررسی موردجداگانه

کند ارزیابی را در ترکیب با یکدیگرهتیافهاي سازمانو منفی در فعالیتهاي مثبتهتجربتاگردید
،فرديروابط میانهاي عمومی،ابتکار عمل، مهارت:شاملنامهپرسشابعاد مثبت موجود در این .)12(

تري تقسیمبعد به ابعاد کوچکهروبودبزرگساالنهايشبکهو هاي اجتماعیمهارت، گروهیکار
نامهپرسشاین ، مجموعایجاد کند. درهاي پنهان ساختاردادنبیشتري را براي نشانواملعتا شد می

منفی عوامل کهبودعامل منفی)پنج (منفیۀتجرببعد یک مثبت و تجربۀبعد شش دربرگیرندة
سالی نامناسب رفتار بزرگوات منفی، محدودیت اجتماعی، حرکات گروهی منفیتأثیراسترس، :شامل

اي هبا نمونرا اننوجوانتجربۀنامۀپرسشي از تأیید) تحلیل عاملی 2005(1الرسونهانسن وشد.می
را تعیین کنند. معرف عامل اصلی باشدکه تا بهترین ساختار عاملی اجرا نمودندجواننو1822معادل

در مدل براي بعد منفیدو مدل براي بعد مثبت و دو ند که دادآزمون قرار موردرا مدلچهار هاآن
هاي فعالیتدرمفهوم تجارب مثبتبهتریناین بود کههاتحلیلوتجزیههدف از.نظر گرفته شد

روشی شبیه به این براي همچنین، عامل مجزا؟شش یک عامل مثبت کلی است یا ،یافتهسازمان
ها . آنارزیابی قرار دهندموردعاملی را پنج عاملی و یک تا مدل گشتاستفاده نیزتجربیات منفی

منفی و مثبت در تجربۀ جوانانابعاد ،زیرا؛کردندآزمونصورت جداگانه هاي مثبت و منفی را بهمدل
نشان داد ) =73.0CFI(2تطبیقیبرازندگیشاخصدیگر متفاوت هستند. شاخص از نظر مفهومی با یک

که بهترین شکل نمایش حالیدرباشد؛میعاملیشش مدل ،مثبتکه بهترین شکل نمایش تجربیات

1. Hansen
2. Comparative Fit Index
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نسخۀ دوم که کردندها پیشنهاد آن،بنابراین؛ )0CFI=.93(استعاملی پنج مدل ،تجربیات منفی
بعد 11یافته را درهاي سازمانتجربیات مثبت و منفی در فعالیتکه 1اننوجوانتجربۀنامۀپرسش

هاي پژوهشدر نامهپرسشاین ). 13(باشدمیقبلی ةشدهاي ارائهبهتر از مدل،کندگیري میاندازه
ها این بود که پژوهشاین هدف. استفاده قرار گرفتهاي مختلف ورزشی مورددر رشتهمتفاوتی

یورزشهاي برنامهها با سؤالاین ارتباط نیز و یزبانلحاظ اصطالحات بهنامهپرسشهاي این سؤال
مورد14از این تعداد،کهابزار صورت گرفتدرتغییر20،مجموعدر). 13،14(گیردقراربررسی مورد

نهایی مربوط به مقیاس بود. اصالحي برخی واژگاندیگر مربوط به معناموردپنج و ابزار زبانمربوط به
ازچهار ۀتغییر گزیننیز (هرگز) و چهار ۀاز (همیشه) به گزینیک ۀتغییر گزین،در این ابزارلیکرت

هایی سؤالایجاد با هدفشده اصالحات انجامذکر است که شایان(همیشه) بود.یک ۀ(هرگز) به گزین
نیز در 2"یدافلش کینک"امتیاز خواندن .صورت گرفتدر ورزش انا حضور نوجوانتر در رابطه بمناسب

مناسب بود. هانسن و همکاران ۀنموندرکه براي ورزشکارانگزارش شددرجه7/4معادل این ابزار
در زبان منظور بررسی مشکالت خواندن (سهولت خواندن) کودکانآزمونی است که به، فلش کینکاید

دو . این باشدمیبندي آزمون سطحو آزمون سهولت خواندننوع دو شود که بر انگلیسی استفاده می
باال در آزمون یک متن با امتیاز نسبتاً ،مثالعنوانبه؛معکوسی با یکدیگر دارندبستگی نسبتاًهمآزمون 

ندماکدوال،پس از چندي.اشدبندي کسب کرده بدر آزمون سطحرا ینی سهولت خواندن باید نمرة پای
باید که رند را دا30/0کمتر از بار عاملی هاسؤالکه شمار زیادي از ندنشان داد) 2012(3و همکاران

تحلیلوتجزیهمانده بار دیگر موردباقیتسؤاال، هاسؤالتعدادي از از حذف پس).15(شوندحذف 
بر روي سؤالشد تا هر ها تکرار. این فرایندگردیدبازبینی آمده دستهبعاملیو بارهايقرار گرفت

که داراي بار سؤال33،هاتحلیلوتجزیهۀنتیجبارگذاري شود. درگونه بار مقطعییک عامل بدون هیچ
اننوجوانتجربۀنامۀپرسش"به نام سؤال،37شده با اصالحنسخۀحذف شدند تا بودندیعاملی پایین

عامل مربوط به 14تا یک ال ؤس،نوجوانان در ورزشۀنامۀ تجربدر پرسشساخته شود. 4"در ورزش
23تا20الشناختی، سؤهاي عامل مهارتمربوط به 19تا 15ال سؤی،و اجتماعفرديهاي مهارت

مربوط به 37تا 28سؤالوعملابتکارعامل مربوط به 27تا 24سؤالگزینی،هدفعاملمربوط به 
) با2012(همکاران و ماکدوالندپژوهشنماي کلی ساختار عاملی . باشدمیتجربیات منفی عامل 

ممکن است بین ،اگرچه.متفاوت بودآمده توسط هارسون و الرسوندستهبنماي کلی ساختار عاملی
مشاهده نشد. این دو اینتفاوتی بین، در برازش کلی مدلاما ،هایی وجود داشته باشدنمونه تفاوتدو 

1. Youth experience survey-2 (YES-2)
2. Flesch-Kincaid
3. MacDonald et al
4. Youth experience survey for sport (YES-S)
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کمک کرده باشد. آنسانی به حفظ هم،شده بر روي ابزار اولیهاحتمال وجود دارد که اصالحات انجام
سال از پنج که انی بودشامل نوجواندر ورزش انتجربۀ نوجواننامۀپرسشدر که نمونه جاییآناز

تغییراتی در الزم بود ،بنابراین؛تر بودندکوچکو همکاراننهانسشده توسط گرفتهکارهاي بهنمونه
بین لحاظ نظريبه،ك باشد. اگرچهدرسن کمتر قابلباانتا براي نوجوانایجاد شود سؤاالتزبان 

تجربۀ نامۀپرسشنسخۀ دوم با )2012(ماکدوالند و همکاراندر ورزشاننوجوانتجربۀنامۀپرسش
با روابط مثبت مربوط به عواملسؤاالتنیز یافت شد. ییهاشباهتاما ،هایی بودتفاوتاننوجوان

نامۀ در پرسشو اجتماعیکار گروهیوهاي اجتماعی، ارزشساالنبزرگاجتماعیۀشبک، ساالنهم
نامۀپرسشدر "فردي و اجتماعیهاي مهارت"با عنوان و گردیدترکیببا یکدیگر هانسن و همکاران 

هاي مهارتماکدوالندنامۀ رسشپدومین عاملگذاري شد. نامماکدوالنددر ورزشاننوجوانتجربۀ
واملعبود.هانسن و همکاران نامۀپرسشهاي پایه در ل مشابه مفهوم مهارتشناختی است. این عام

تجربیات ة سازۀ تجزیۀوسیلهبدر ورزشاننوجوانتجربۀنامۀپرسششده در مثبت سوم و چهارم ایجاد
تجربیات ةکه سازنتایج نشان داد.) مشخص شده بود2007(همکاران خالقانه بود که توسط هانسن و 

در انتجربۀ نوجواننامۀپرسشدر"ابتکار عمل"و "گزینیهدف"اصطالح دو عنوان ا باید بخالقانه
خاصی در اهدافۀگزینی به ورزشکارانی که اغلب مجموعهدفعاملظر گرفته شود. ایجاد در نورزش 

در اننوجوانتجربۀنامۀپرسشابتکار عمل درتوجه به پذیرش عاملبا. گرددمیبرورزش دارندةحوز
. گردیدمطرح ) تعریف کرده بود2000(همان صورتی که الرسونبهابتکار عمل سؤاالت، ورزش

در راشوند، نمرات باالییزمان طوالنی در یک فعالیت درگیر میورزشکاران نوجوانی که براي مدت
هاي عامل،نهایتدر.)16(آورنددست میهبابتکار عمل استعامل ) که مربوط به 27تا24ال (ؤسچهار 

درعامل منفییکشکلشدند و بهترکیب با همانننوجواتجربۀنامۀپرسشنسخۀ دوم منفی در 
دهد و ممکن پوشش قرار میوسیعی را تحتۀدامنکه آمدنددران در ورزشتجربۀ نوجواننامۀپرسش

از را توضیح دهد.است خود اختصاص داده که چرا تجربیات منفی تنها یک عامل را بهاست علت این
درمند هستند کهعالقهپژوهشگران، نوجوان در ورزشتجربۀنامۀپرسشتکمیل و بررسی طریق 

و در این رندهاي ورزشی گام بردامثبت نوجوانان از طریق حضور در فعالیترشد به مربوطهايجنبه
فاقد آن پیشینهاينامهپرسشکهاستهایی برخوردارمزیتازنامهپرسشاین حوزه پیشرفت کنند. 

راکوتاهیۀنامپرسشکهحالیدر؛استواضح، اماکمتسؤاالدارايهنامپرسشکه ایننخست.بودند
ن با سن انوجوانةها براي استفادسؤالسطح درك مورد دوم این است که کند. فراهم میبررسیبراي

. درنهایت، مورد آخر نیز بیانگر این است تر را داردتعمیم در جوامع بزرگو قابلیتبودهمناسبکمتر، 
چه اگرذکر است قابلشود.میمنفی و تجربیات مثبت شامل جامع و کامل بوده و ،نامهپرسشاین که 
نامهپرسشینتوسط طراحان ادر ورزش اننوجوانتجربۀنامۀپرسشی اصلۀنسخیاییو پاییروا
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راستا ینا. درقرار نگرفته استیبررسموردتاکنون در کشورنامهپرسشیناییاما روا، شده استیبررس
نیز و سویکاز یدجدۀبودن آن در جامعاستفادهقابليبراآزمونیکة سازییروایمنظور بررسو به

دیگر . ازسويلفظ وجود داردییراحتمال تغ،یگربه زبان دیاصليهاترجمه و برگردان واژهیلدلبه
ترجمهتنها ین،ابرعالوه.نباشنددر آن جامعهالزمیاعتبار فرهنگيداراواملعاز یممکن است برخ

ویژهبهوهازمینهتمامیدرعلومپیشرفتونبودهکافینامهپرسشیکمحتواییو صوريییرواو
وهدفۀجامعبامطابقنامهپرسشیکة سازرواییتعیینضرورتبر،ورزشیشناسیروان

کیدأتشودمیبرگردانوترجمهزبانآنبهنامهپرسشاصلیۀنسخکهايجامعه،دیگرعبارتبه
یابیبر مدلیمبتنيتأییدیعاملیلکه به روش تحلنامهپرسشةسازییرواتأیید،بنابراین؛کندمی

ۀ(جامعیدجدۀدر جامعنامهپرسشبودناستفادهقابلیابیارزيبرا،شودیانجام ميمعادالت ساختار
از ملزومات و یگردیکییاییپایینتعبراین،عالوهباشد.یمي) ضروریرانیورزشکار انوجوانان 

يهاو زمانیطها در شرابودن پاسخیربا تکرارپذینوعباشد که بهیمیجنسمهم روانيهافرضیشپ
ها آزمونیو ثبات درونیزمانیاییپایگربار د،جامعهییرمختلف ارتباط دارد و الزم است که با تغ

ۀمقایسباورزشکارکهچرا؛ شوندمیتلقیمناسبانگیزشیابزاریکهنجارها،،همچنین. دشوبررسی
بهرسیدنجهتخودتالشوسعیبرهموارهجهانی،وملیماهربازیکنانهنجارهايباخودنتایج

ارزیابیبحثدرمهمعواملازیکیابزارهربودناستانداردوافزودخواهدعاملهردردرجهباالترین
کهاستآزمونیکاملوجامعآزمونیک،لذا؛شودمیمحسوبورزشکارانشناختیروانهايویژگی
ساختاري،سنی،هايویژگیبهتوجهبامعتبر) نورم(يهنجاردارايقبول،قابلپایاییورواییبرعالوه
ورزشکارانۀمقایسجهتمناسبییمبناتاباشدغیرهومهارتیمختلفسطوحدرجنسیتیونژادي

تجربۀ فارسینسخۀهنجاریابینیز پایایی و ورواییتعیینهدفباحاضرپژوهش).17(کندفراهمرا 
مقیاسفارسیترجمۀآیاکهباشدمیسؤالاینبهپاسخصدددروگرفتهانجامدر ورزش اننوجوان
مناسبی) زمانیودرونیپایایی(پایاییوسازهرواییازایرانیجامعۀورزشکارانکودکانبیندرمذکور

کسب تجربیات مثبت و منفی که دختران و پسران ورزشکار از نظر و نیز اینیا خیر؟استبرخوردار
؟باشندمیهنجاري نوع داراي چه 

پژوهشروش
که از دادندجامعۀ آماري پژوهش حاضر را کلیۀ نوجوانان ورزشکار دختر و پسر سراسر کشور تشکیل 

اطالعنداشتندلیلبهانتخاب شدند. صورت تصادفیپسر) به200دختر و200(نفر 400ها،آنمیان
اینتوجه بهباشد.انجامپژوهشهدفنوعحسببرحجم نمونهتعیینجامعه،واقعیودقیقحجماز

نامۀپرسشگویۀهرازايبهآزمودنی10تاپنج عاملی تحلیلمطالعاتدرنیازموردنمونۀکه
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نیاز موردفراتر از نمونۀنفر8/10در پژوهش حاضر تعداد نمونۀ،لذا؛ )18،19است (پیشنهادشده
حجم نمونه از حداقل حجم بودن باالتر؛ بنابراین،باشدتحلیل عاملی میهايپژوهششده در پیشنهاد

هدف.)20(روایی سازه خواهد شد،نتیجهو درمدل افزایش احتمال برازش باعث شده،نمونۀ توصیه
انتخاب نیز ) و ماهر و ماهر(مبتدي، نیمهسطح مهارتیسه جنس و دو گسترده در ۀنمونانتخاباز

تکواندو، شنا، کشتی، بدمینتون و :رشتۀ انفرادي شاملپنج (یهاي مختلف ورزشنمونه از رشته
، در این پژوهشفوتسال، والیبال، بسکتبال، هندبال و فوتبال):رشتۀ تیمی شاملپنج میدانی و ودو

آوري اطالعات در گردابزارهمچنین، ). 21(ه استبودپژوهشهايپذیري یافتهتعمیمقابلیتافزایش
این که بود)2012(و همکارانماکدوالندنامۀ تجربۀ نوجوانان در ورزش پرسش،این پژوهش

نوجوان در ورزش اشاره دارد. انآمده توسط ورزشکاردستهنامه به تجربیات مثبت و منفی بپرسش
عاملپنج و شامل بوده سؤال 37داراي است کهساخته شده سال 19نه تا افرادنامه براياین پرسش

. باشدمیگزینی، ابتکار عمل و تجربیات منفیهاي شناختی، هدفهاي فردي و اجتماعی، مهارتهارتم
در )زیادخیلیونسبتاٌ زیادکم،هرگز،(ارزشی چهار سؤال طیف لیکرت براي هرنامه،پرسشایندر

در عامل ،البته.دهندخود اختصاص میرا بهچهار تا یک ترتیب نمرة نظر گرفته شده است که به
باالترین امتیاز ،معنی که گزینۀ هرگزبدین؛باشدصورت معکوس میتجربیات منفی، نحوة امتیازدهی به

.دهدخود اختصاص میرا بهامتیاز) یک (ترین امتیاز پایین،و گزینۀ خیلی زیادرا دارد امتیاز) چهار (
صحت و2، روایی صوري1ترجمهبازـروش ترجمهاستفاده از نامۀ مذکور با پس از تهیۀ پرسش،ادامهدر

تأییدشناس ورزشی و مترجم موردنامۀ تجربۀ نوجوانان در ورزش توسط تعدادي روانترجمۀ پرسش
وشدتوزیعکوچکاينمونهدرنامهپرسشاحتمالی،اشکاالترفعمنظورهمچنین، بهگرفت. قرار

بودن بیشتر سؤاالت براي نوجوان دركقابلمنظور بررسی به،و سپس(مطالعۀ مقدماتی)گردیدتکمیل
نامه میانپرسشن، با اخذ مجوز از مسئوالومرحلۀ بعددر . گشتتغییرات نهایی اعمال ،با سن کمتر

بهمربوطاطالعات،ابتدا. گردیدآوري تکمیل و جمعشده وتوزیعورزشکار شهر تهران نوجوانان 
کامل شکلبهها آزمودنیقهرمانیوضعیتوورزشیو سابقۀرشتۀ، سنمانندفرديمشخصات

،دهندگان خواسته شد تا بدون نوشتن نام خوددر مرحلۀ پاسخ به سؤاالت، از پاسخ. شدآوري جمع
صورت محرمانه ها بههاي آنشد که پاسخاین اطمینان دادههاآنبه نیزو نمایندنامه را تکمیلپرسش

سوگیري ازشکل، بدینها استفاده خواهد شد تا جهت اهداف پژوهشی از آندرتنهاخواهد ماند و باقی 
یا اجتماعیمطلوبیتسوگیريازمنظور جلوگیريبههمچنین، جلوگیري شود. هاآزمودنی

1. Translation-back translation
2. Face validity
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و انتخابگزینشدريتأثیرپژوهشنتایجکهشدگفتههاآنبهدهندگان،پاسخبیندر1پسنديجامعه
سؤاالت برايپیشازغلطی کهیادرستهیچ پاسخونداردمربوطهورزشیهايرشتهدرهاآن

آوري پس از تکمیل و جمع)).22به نقل از منبع ()21،23ندارد ((وجودباشدشدهنامه فرضپرسش
هاي آماري تحلیل و با استفاده از روششدبنديها توسط متخصص آمار دستهها، دادهنامهپرسش
حاضر شاملپژوهشدراستفادهموردآماريهايروشتحلیل قرار گرفت.وي مورد تجزیهتأییدعاملی 

نیز و پراکندگیومرکزيهايشاخصمحاسبۀتوصیفی برايآمارازبود.استنباطیوتوصیفیآمار
ساختاريمدل معادالتبري مبتنیتأییدعاملیتحلیلروش، ادامهدر.شداستفادهنمودارهاترسیم

مورداستفاده قرار گرفتنامهسازة پرسشرواییتأیید، دیگرعبارتبهونامهپرسشتأییدوبررسیبراي
. گردیدکرونباخ تعیینآلفايضریبازاستفادهبانامهپرسشدرونی)ثبات(سانیهم) و20،24(

ازمجدد،آزمونـآزموناز روشاستفادهبا2پاسخ)زمانی (ثباتپایاییتعیینمنظورهمچنین، به
يتأییدعاملیتحلیلبراین، عالوه). 25شد (استفاده3)سی.سی.اي(اي طبقهبستگی درونهمضریب
براينامهپرسشمجددآزمونـآزمونوهاي پژوهشآزمودنیموردنامه درپرسشدرونیسانیو هم

ازمذکورآماريمحاسباتانجامجهت. گردیداجرا فاصلههفتهدو باوپژوهشهايآزمودنیازنفر 60
.شداستفاده5/8لیزرلو21نسخۀاس.اس.پی.اسافزارهاينرم

نتایج
تجربۀ نوجوانان در ورزشنامۀ حسب جنسیت و سطح مهارت در پرسشکنندگان برـ فراوانی شرکت1جدول

کلسطح مهارتشاخصجنسیت ماهر           ماهرنیمهمبتدي

1006139200تعدادپسران
50/030/019/099/0درصد

دختران
1026335200تعداد
51/031/017/099/0درصد

کل
20212474400تعداد
50/031/018/099/0درصد

1. Social desirability
2. Temporal or response stability
3. Intraclass correlation coefficient
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حسببرکنندگانشرکتو نسبتتعدادقبیلازهاآزمودنیشناختیجمعیتهايویژگی،در بخش اول
به يتأییدعاملیتحلیلروش ازاستفادهباادامه،در.گردیدارائه1در جدولمهارتسطحوجنسیت
پایایی ،همسانی درونی،سپسه و شددر ورزش پرداخته اننامۀ تجربۀ نوجوانپرسشسازةرواییبررسی

درکهطورهمان. بررسی قرار گرفتنامۀ تجربۀ نوجوانان در ورزش موردزمانی و هنجاریابی پرسش
راورزشدرنوجوانانتجربۀنامۀپرسشکنندهشرکت400،مجموعدراست،شدهدادهنشان1جدول
15سنیدامنۀبا(دخترو) سال19تا15سنیدامنۀبا(پسرنوجوانانتعداد. کردندتکمیلبا دقت

پسرانازباالترماهرنیمهومبتديسطحدخترورزشکارانتعدادهمچنین، . بودمساوي،)سال19تا
. بوددخترانازبیشترماهرسطحدرپسرانتعداداما،بودماهرنیمهومبتديسطح

توسطورزشدرنوجوانانتجربۀنامۀپرسشبودنعاملیچندکهاینبهتوجهباپژوهشادامۀدر
ترجمهیعنی؛مقدماتیمراحلطیازپسنامهاین پرسشکهایننیز واستشدهاثباتگران پژوهش

؛استنشدهسؤالحذفوتغییردچارمتخصصین،توسطصوريومحتواییرواییتأییدوترجمهبازـ 
منظوربهساختاريمعادالتمدلبرمبتنیيتأییدعاملیتحلیلانجامموارد،اینگرفتننظردربا،لذا

ذکرشایان.باشدمیکافیایرانیورزشکارنوجوانانۀجامعدرنامهپرسشاینةسازرواییتأییدوبررسی
مدلیکگرانپژوهشکهزمانیکهاینبرمبنیساختاريمعادالتمتخصصیننظرمطابقاست

وباشديتأییدعاملیتحلیلبایداولۀمرحلدراستفادهموردآماريروشدارند،اختیاردررامفروض
هايمقیاسخردهتأییدوبررسیبراييتأییدعاملیتحلیلروشازاکتشافی،عاملیتحلیلنه

تحلیل).20منبعازنقلبه22(شداستفاده) عاملی(سازهرواییتأیید،دیگرعبارتبهونامهپرسش
این گیرياندازهمدلکهدادنشاننامۀ تجربۀ نوجوانان در ورزشپرسش1ي مرتبۀ اولتأییدعاملی

باشدمیمعنادارمدلپارامترهايواعدادکلیۀ،در این مدلکه هرچند ؛ نامناسب بوده استنامهپرسش
نشانگرآنارائه گردیده است که نتایج2جدولدرگیرياندازههاي تناسب مدلشاخص. )1شکل(
یابی معادالت ساختاري، ن مدلاکه در بین متخصص. با توجه به اینباشدمدل مینبودنتناسبم

فراهم رابرآورد بهتري از مدل،هاي برازندگییک از شاخصکه کداممورد اینعمومی و کلی دریتوافق
). متخصصان 18، 26شاخص گزارش شود (چهار تا سه شود ترکیبی از وجود ندارد، پیشنهاد میکندمی

مدل تحلیل عاملی تأییدي ،ادامهدر،لذا؛اندهاي برازندگی ارائه کردهبراي شاخصنقاط برش متفاوتی را 
جدول سپس،) و 1شکلنامۀ تجربۀ نوجوانان در ورزش ارائه گردیده است (مرتبۀ اول پرسش

).2جدول(هاي برازندگی مدل مربوطه به نمایش گذاشته شده استشاخص

1. First order
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نامۀ تجربۀ نوجوانان در ورزشمدل مرتبۀ اول تخمین استاندارد پرسشـ1شکل



121...نامۀسنجی و هنجاریابی نسخۀ فارسی پرسشهاي روانویژگی

نامۀ تجربۀ نوجوانان در ورزشپرسشتأییدي مرتبۀ اولعاملیتحلیلالگويبرازشهايـ شاخص2جدول

ترینپای1توکرلوییسشاخصوآي.اف.سیهايشاخصشودمیمشاهده2جدولدرکهگونههمان
یک و صفر(بین 5/0از باالتر3آي.اف.جی.پیو2آي.اف.جی.ايهايشاخصصدم است و 85/0از 

مناسببرازشنبودنشانگر است کههزارم 730/0برابر بانیز 4شاخص رمزيباشد. می) استقبولقابل
مقادیردربارةتوافقیاف،ديبهدوخیمورد شاخصدر.استگیرياندازهمدلبرازش نامطلوب نیز و

را سه کمتر ازمقدار ،زة معادالت ساختاريحوگران درپژوهشاما معموالً،نداردوجودقبولقابل
اف .ديبهدوخیشاخصمقادیرهنگامی که ،)2003(5به اعتقاد تري و لین،البته. اندپیشنهاد داده

اف. نسبت خی دو به دي.باشدمین مدل دبومعقول و مناسبةدهندنشانباشد، پنج تا دو در دامنۀ
منظور بررسی معناداري ارتباط بین سؤاالت به،براینعالوه. )21(استصدم11/3در مدل مرتبۀ اول

استفاده 6تیبلکه باید از شاخص،توان براساس بزرگی یا کوچکی ضرایب قضاوت کردها نمیو عامل
7مکنونمتغیرهايو (سؤاالت)شدهمتغیرهاي مشاهدهبینارتباطمعناداريبررسیجهت،لذانمود؛

هاي عاملبابین سؤاالترابطۀمورددراین شاخص. مورداستفاده قرار گرفتتی شاخص،ها)(عامل
که بیانگر این است که رابطۀباشدمیدو از باالترسؤاالتتمامدرتی که مقداردهدمینشانه مربوط

1. Tucker-Lewis fit index
2. Adjusted goodness of fit index
3. Parsimony goodness of fit index
4. Root mean square error of approximation
5. Terry & Lane
6. T value
7. Latent

شدهمقادیر مشاهدههاي برازششاخص
2X62/1924دوکايمجذور
Df619آزاديدرجۀ
P001/0داريمعناسطح
df2x11/3/آزاديدرجۀبهدوکايمجذورنسبت

IFI84/0فزایندهبرازندگیشاخص
TLI/NNFI82/0بونتبنتلرغیرهنجاريیالویستاکربرازششاخص
CFI84/0بنتلرتطبیقیبرازششاخص
RMSEA073/0تقریببرآوردمجذورمیانگینریشۀشاخص
AGFI77/0یافتهبرازش تعدیلنیکوییشاخص

PGFI70/0شاخص نیکویی برازش مقتصد



1395، بهار 23رفتار حرکتی شماره 122

ها عاملمعنی که سؤاالت قادر به پیشگویی بدین؛برقرار استهمربوطهايعاملو سؤاالتبینيمعنادار
. )3جدول(باشندمی

نامۀ تجربۀ نوجوانان در ورزشو بارهاي عاملی مدل پرسشتی ـ شاخص3جدول
بار عاملیtمتن سؤاالت

11/1027/0.شودمیبازخورد بهتر ۀاجراي من با ارائ
07/1028/0.شودمیاجراي من با گرفتن بازخورد بهتر 

42/619/0.شودمیها بهتر ولیتئاجراي من با تقسیم مس
85/718/0کار گروهی نیاز به تفاهم دارد.امآموخته
54/516/0نسبت به دیگر اعضاي گروه صبور باشم.امآموخته

34/720/0.کنندمیدیگران در این فعالیت روي من حساب 
33/1132/0.امآموختهرا شودمیرو هکه یک مربی با آن روبیهایچالش

27/1026/0که چگونه به دیگران کمک کنم.امآموخته
23/720/0دوست داشته باشم.کنممیها کار مردمی را که با آنالزم نیست امآموخته

56/823/0م.اهیک دوست جدید پیدا کرد
00/923/0م.اهبا افراد جدید در اجتماع آشنا شد

14/822/0.امآموختهراهاي جدیديهاي متفاوت، چیزيبا فرهنگمن از مردم 
02/1027/0م.اهداشتخودمن با انجام این فعالیت یک گفتگوي خوب با والدین یا مربی

38/926/0تأثیر قرار دهم.تحتدیگر افراد گروه راخودکه چگونه با احساسات و عقایدامآموخته
71/1033/0م.اهیافتن اطالعات را در خودم تقویت کردهايمهارت
59/930/0م.اه) را تقویت کردغیرهخواندن، نوشتن، ریاضی وانندعلمی (مهايمهارت
51/725/0م.اهتقویت کردکامپیوترخود را درهايمهارت
01/1030/0م.اهتقویت کردام راهاي خالقانهمهارت

31/1032/0را براي ماندن در مدرسه افزایش داد.امعالقهاین فعالیت 
64/1541/0.امآموختههایی را براي رسیدن به اهدافم راه

80/1336/0م.اهمن اهدافی را در این فعالیت براي خودم تعیین کرد
64/926/0ها را در نظر بگیرم.چالش،ریزي براي اهداف آیندههنگام برنامهامآموخته

72/1029/0گیرم.ها یاد میو از آنکنندمیبینم که چطور دیگران مشکالت را حل می
75/1131/0.امآموختهکوشی را سخت

50/1233/0که دقت بیشتري داشته باشم.امآموخته
03/1236/0م.اهرا براي این فعالیت گذاشتخودتوانتماممن 

45/1033/0م.اهرا بهبود بخشیدخودبدنی و ورزشیهايمهارت
طور متفاوتی هاي جنسی بهگیريها و جهتوانیجنسیت، نژاد، قومیت، ناتدلیلبا من به

21/519/0رفتار شد.
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10/727/0مربیان در این فعالیت کنترل و مداخلۀ زیادي داشتند.
34/931/0من از مربیان ترس داشتم.

52/936/0کرد.من را عصبانی مینظرهاي شخصی مربیاناظهار
از نظر اخالقی درست کردمکردند که فکر میمییمربیان من را تشویق به کارهای

84/615/0نیستند.

29/925/0نامناسبی داشتند.نظرهاي جنسیتی ادا، شوخی و اظهاردیگران در این فعالیت، 
11/406/0کردند.و یا خوردن قرص میالکلجوانان دیگر در این فعالیت من را وادار به نوشیدن 

03/1031/0کردم، دچار مشکل شدم.ام کار میاین که بیشتر از وظیفهدلیلبه
89/518/0دادند.راه نمیخودجمعهایی حضور داشتند که دیگران را بهدر این فعالیت گروه

98/620/0این فعالیت در من استرس ایجاد کرد.

در عامل کهدهدمینشانهاعاملبهمربوطسؤاالتازیکهرپارامترتخمینمقادیرتردقیقبررسی
هاي )، در عامل مهارت33/11تی و مقدار32/0بار عاملی (هشت سؤال هاي فردي و اجتماعیمهارت

(بار 20گزینی سؤال )، در عامل هدف71/10تی مقدارو33/0(بار عاملی 15شناختی سؤال 
)51/12تی و مقدار33/0(بار عاملی 25)، در عامل ابتکار عمل سؤال 64/15تی و مقدار41/0عاملی

متغیرهايترین) مهم03/10تی و مقدار31/0(بار عاملی35و در عامل تجربیات منفی سؤال 
تر،عاملی دقیقساختاربهیابیمنظور دستادامه و بهدر.باشندمیخودبهمربوطهايدر عاملبینپیش

هااز دادهدارترمعناروشیکبهرسیدنشیوه،اینهدفشد.استفاده1دومۀاز روش تحلیل عاملی مرتب
ازناشیمشترك،واریانسدرمکنونمتغیرهايخودکهاستآنبرفرضهامدلگونهایندر.باشدمی
اولۀمرتبعاملهايعاملدوم،ۀمرتبهايعاملدیگر،عبارتبه.باشدمیباالترۀمرتبعاملچندیایک

وجودتأییدنیزونامهپرسشعاملیساختاربودنمناسبۀمطالعبرايروشاینروند.میشماربه
عامل پنج ذکر شد، طور که همانشود.میاستفادهمربوطههايپژوهشیاسازندههاي ادعاییمؤلفه

درمجموع،،و تجربۀ منفیعملابتکارگزینی،هدفشناختی،هايمهارتاجتماعی،وفرديهايمهارت
نامۀ تجربۀ نوجوانان پرسشةتأیید روایی ساز، اساساینکنند. برارزیابی مینوجوانان در ورزش را تجربۀ

اول با عامل کلی تجربۀ نوجوانان، ۀمرتبةشدعامل تأییدپنج منظور بررسی ارتباط بهنیز در ورزش و 
گرفت.قراراجرا مورد2مراتبییا سلسلهدومۀعاملی تأییدي مرتبتحلیل 

1. Second-order
2. Hierarchical
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نامۀ تجربۀ نوجوانان در ورزشمدل مرتبۀ دوم تخمین استاندارد پرسشـ2شکل
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مناسب ورزشتجربۀ نوجوانان در گیري نشان داد که مدل اندازهتحلیل عاملی تأییدي مرتبۀ دومنتایج
یعنی تجربۀ نوجوانان در ورزش ؛ارتباط معناداري بین عامل تجربیات منفی و عامل باالترو باشد نمی

نشان داده شده است.4جدولدر گیري مدل اندازه)تناسببرازش (هاي . شاخص)2شکل(وجود ندارد

تجربۀ نوجوانان در ورزشنامۀتأییدي مرتبۀ دوم پرسشعاملیتحلیلالگويبرازشهايـ شاخص4جدول
شدهمقادیر مشاهدههاي برازششاخص
2X89/1928دوکايمجذور
Df624آزاديدرجۀ
P001/0داريمعناسطح
df2x09/3/آزاديدرجۀبهدوکايمجذورنسبت

IFI84/0فزایندهبرازندگیشاخص
TLI/NNFI83/0بونتبنتلرغیرهنجاريیالویستاکربرازششاخص
CFI84/0بنتلرتطبیقیبرازششاخص
RMSEA072/0تقریببرآوردمجذورمیانگینۀریششاخص
AGFI77/0یافتهبرازش تعدیلنیکوییشاخص

PGFI70/0شاخص نیکویی برازش مقتصد

مناسب ناتجربۀ نوجوانانگیري نشان داد که مدل اندازهمرتبۀ دومتحلیل عاملی تأییدي مدل نتایج
، تیشاخص نیزهاي تناسب ومدل تخمین استاندارد و شاخصبوده و عامل تجربیات منفی با توجه به

این عامل ارتباط معناداري ندارد. همچنین، مشخص شد کهگویی تجربیات نوجوانان را قابلیت پیش
در گیري مدل اندازه)تناسببرازش (هاي . شاخص)5جدول(با تجربیات نوجوانان در ورزش ندارد

سانی درونی عامل تجربیات منفی، ضرایب در بررسی هم،براینعالوهنشان داده شده است.4جدول
شدت با معیارهاي موجود در این دهم بود که به2/0آلفاي کرونباخ سؤاالت و کل این عامل کمتر از 

، مقادیر 4جدولباشد). مطابق نتایج میو باالتر70/0ونباخ قبول آلفاي کر(میزان قابلحوزه فاصله دارد
گیري تجربۀ نوجوانان در ورزش نیز همانند مدل دوم مدل اندازهۀهاي برازندگی مدل مرتبشاخص

باشد. می)تناسببرازندگی (هاي بودن شاخصقبولبرازش مطلوب و غیرقابلعدمنشانگر مرتبۀ اول، 
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نامۀ تجربۀ نوجوانان ها در مدل مرتبۀ دوم پرسشبار عاملی عاملو معناداري رابطۀ بین تی ـ ارزش5جدول
در ورزش

Pتیتخمین پارامترمقیاسخردهعامل مرتبۀ باالتر

تجربۀ نوجوانان در 
ورزش

95/060/9001/0هاي فردي و اجتماعیمهارت
88/072/9001/0هاي شناختیمهارت

71/008/11001/0گزینیهدف
69/098/8001/0عملابتکار 

001/0-89/1-13/0تجربیات منفی

ها مقیاسبین خردهۀمورد رابطدرتی نشان داده شده است، مقادیر شاخص5جدولطور که در همان
همگی باالتر ،تجربیات منفیجزها بهدر تمامی عامل) تجربۀ نوجوانان در ورزشمل باالتر خود (با عا

گزینی هدفمقیاس که خردهنحويهباست؛ هادار بین آنامعنۀحاکی از وجود رابطمی باشد که دو از
تجربۀ نوجوانان در ورزشبینی در پیشترین متغیر پیشگو مهم،)08/11تی و مقدار71/0(بار عاملی 

ارتباط معناداري با عامل ،-89/1تی مقدارو -13/0منفی با بار عاملی اما عامل تجربیات،باشدمی
است. هاي تناسب بودهکاهش شاخصساززمینه،خود ندارد و احتماالً وجود این عاملاز باالتر 

تجربۀ نوجوانان در ورزش نامۀپرسشنسخۀ فارسی اول و دوم ۀنتایج تحلیل عاملی مرتب،مجموعدر
قبولی قابلةروایی سازو از ساختار عاملی ،سؤال37عامل و پنج با نامه این پرسشکه نشان داد
تی مدل تخمین استاندارد و شاخصبهعنایتبا وبا توجه به ضعف مدل اولیه. باشدمینبرخوردار 

و مدل مجدد با گردید ، این عامل حذف ضرایب آلفاي کرونباخنیزو ویژه در عامل تجربیات منفی به
که نتایج مدل مرتبۀ طوريبه؛بررسی و تأیید قرار گرفتاستفاده از روش تحلیل عاملی تأییدي مورد

هايمهارتاجتماعی،وفرديهايعامل مهارتچهار) با حضور 4شکل) و مدل مرتبۀ دوم (3شکلاول (
و داراي بودهتربرازش مناسب،حذف عامل تجربیات منفینیز عمل و ابتکاروگزینیهدفشناختی،

باشد.میقبولی ضریب آلفاي کرونباخ قابل
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نامۀ تجربۀ نوجوانان در ورزشتأییدي مرتبۀ اول پرسشعاملیتحلیلالگويبرازشهايـ شاخص6جدول
پس از حذف عامل تجربیات منفی

85/0از باالترآيال..تیوآي.اف.سیهايشاخصشود،میمشاهده6جدولدرکهگونههمان
(بین صفر و یک قابل قبول) 5/0از باالترآي.اف.جی.پیوآي.اف.جی.ايهايشاخصباشد، می

بودنمعقولوبودنقبولنشانگر قابلهزارم است که083/0و شاخص رمزي برابر با قرار دارند 
.استنسبت به مدل اولیهگیرياندازهمدلمناسببرازش،نتیجهدرتناسب) و(برازندگی هايشاخص
ندارد، وجودآنقبولقابلمقادیردربارةتوافقیاف،ديبهدوخیمورد شاخصدرذکر است که شایان

به ،البته.اندرا پیشنهاد دادهسه کمتر از ر یدامق،ساختاريگران در حوزة معادالتاما معموالً پژوهش
قرار پنج تا دو در دامنۀ اف .ديبهدوخیمقادیر شاخص، هنگامی که)2003اعتقاد تري و لین (

اف در مدل دو به دي.. نسبت خیباشدمین مدل دبوو مناسببودنمعقولةدهندباشد، نشانداشته
ها منظور بررسی معناداري ارتباط بین سؤاالت و عاملبه،براینباشد. عالوهمی64/3برابر بامرتبۀ اول

،لذانمود؛استفاده تی بزرگی یا کوچکی ضرایب قضاوت کرد، بلکه باید از شاخصمبنايتوان برنمی
از ها) (عاملمکنونو متغیرهاي(سؤاالت)شدهمتغیرهاي مشاهدهبینارتباطمعناداريبراي بررسی

دهدمینشانه هاي مربوطعاملبابین سؤاالترابطۀمورددرتی . شاخصگردیداستفاده تی شاخص
و سؤاالتبینمعنادارکه بیانگر این است که رابطۀباشدمیدو از باالترسؤاالتتمام درتی که مقدار

هاي مربوط به خود عاملمعنی که سؤاالت قادر به پیشگویی بدین؛برقرار استمربوطهايعامل
یک هاي فردي و اجتماعی سؤال گویی عامل مهارتترین سؤال در پیشمهم،باشند. در این مدلمی

هاي شناختی سؤال گویی عامل مهارتترین سؤال در پیش)، مهم29/10تی مقدارو 29/0(بار عاملی
20سؤال گزینیویی عامل هدفگترین سؤال در پیش)، مهم38/10تی مقدارو 33/0(بار عاملی 15

شدهمقادیر مشاهدههاي برازششاخص
2X85/1157دوکايمجذور
Df318آزاديدرجۀ
P001/0داريمعناسطح
df2x64/3/آزاديدرجۀبهدوکايمجذورنسبت

IFI87/0فزایندهبرازندگیشاخص
TLI/NNFI85/0بونتبنتلرغیرهنجاريیالویستاکربرازششاخص
CFI87/0بنتلرتطبیقیبرازششاخص
RMSEA083/0تقریببرآوردمجذورمیانگینریشۀشاخص
AGFI78/0یافتهبرازش تعدیلنیکوییشاخص

PGFI69/0نیکویی برازش مقتصدشاخص 
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(بار 25گویی عامل ابتکار عمل سؤال ترین سؤال در پیش) و مهم00/16تی و مقدار42/0(بار عاملی 
باشد.) می33/12تی مقدارو 33/0عاملی 

ورزش پس از حذف عامل درنوجوانانتجربۀنامۀپرسشاستانداردتخمیناولمرتبۀمدلـ3شکل
تجربیات منفی
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پس از حذف عامل تجربیات منفی و اجراي ،ترعاملی دقیقساختاربهیابیمنظور دستادامه و بهدر
طور که قبالً ذکر همانشد.استفادهدوماز روش تحلیل عاملی مرتبهتحلیل عاملی تأییدي مرتبۀ اول،

و تجربیات عملابتکارگزینی،هدفشناختی،هايمهارتاجتماعی،وفرديهايعامل مهارتپنج شد، 
عامل تجربیات ،کنند، اما در مدل ثانویهارزیابی میتجربیات نوجوانان در ورزش را ، درمجموع، منفی

قرار اجرامراتبی موردیا سلسلهدومۀعاملی تأییدي مرتبتحلیل ،اساساینو برگردیدمنفی حذف 
که مدل دهدمینشان مدل مرتبۀ دوم در شرایط حذف این عامل (تجربیات منفی) نتایجگرفت.
. )4شکل(باشد میهاي مدل معنادار اعداد و پارامترتمامیو بودهمناسبتجربۀ نوجوانان گیري اندازه

است.شدهارائه 7جدولدر گیري مدل اندازه)تناسببرازش (هاي شاخص

نامۀ تجربۀ نوجوانان در ورزشتأییدي مرتبۀ دوم پرسشعاملیتحلیلالگويبرازشهايـ شاخص7جدول
پس از حذف عامل تجربیات منفی

شدهمقادیر مشاهدههاي برازششاخص
2X85/1157دوکايمجذور
Df318آزاديدرجۀ
P001/0داريمعناسطح
df2X64/3/آزاديدرجۀبهدوکايمجذورنسبت

IFI87/0فزایندهبرازندگیشاخص
TLI/NNFI85/0بونتبنتلرغیرهنجاريیالویستاکربرازششاخص
CFI87/0بنتلرتطبیقیبرازششاخص
RMSEA083/0تقریببرآوردمجذورمیانگینۀریششاخص
AGFI78/0یافتهبرازش تعدیلنیکوییشاخص

PGFI69/0شاخص نیکویی برازش مقتصد
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ورزش پس از حذف عامل تجربیات درنوجوانانتجربۀنامۀپرسشاستانداردتخمیندوممرتبۀمدلـ4شکل
منفی
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گیري تجربۀ دوم مدل اندازهۀهاي برازندگی مدل ثانویه و مرتب، مقادیر شاخص8جدولمطابق 
نشانگر ، مدل مرتبۀ اول در شرایط حذف عامل تجربیات منفینوجوانان در ورزش نیز همانند 

مدل برازش و صحت مناسب و مطلوب ،نتیجهو در)تناسببرازندگی (هاي بودن شاخصقبولقابل
باشد. میگیري اندازه

نامۀ تجربۀ نوجوانان در ورزشها و پرسشو معناداري رابطۀ بین بار عاملی عاملتی ـ ارزش8جدول

ها مقیاسبین خردهۀد رابطموردرتی نشان داده شده است، مقادیر شاخص8جدولطور که در همان
باشد که حاکی از وجود رابطۀ میدو وجوانان در ورزش) همگی باالتر از تجربۀ نخود (از با عوامل باالتر 

) 17/11تی و مقدار72/0(بار عاملی گزینی هدفمقیاس که خردهطوريهباست؛ها دار بین آنمعنا
نتایج تحلیل ،مجموعدرباشد. ترین متغیر پیشگو میمهم، ورزشدرنوجوانانتجربۀبینی در پیش

10ورزش پس از حذف عامل تجربیات منفی با درنوجوانانتجربۀۀناماول و دوم پرسشۀعاملی مرتب
قبول و بسیار خوبی برخوردار قابلةروایی سازنامه از ساختار عاملی و این پرسشکه نشان دادسؤال 

.باشدمی
در تجربۀ نوجواناننامۀپرسشهايعاملدرونیسانیهمتعیینبرايکرونباخآلفايضریبنتایج

دستبه74/0نامهپرسشکل کرونباخ)آلفايضریبدرونی (سانینشان داده شده است. هم9جدول
ذکر شایان. α)<60.0(باشدمیقبولقابلمطلوب ونیزنامهپرسشهاي عاملسایرسانی درونیهم.آمد

سانی درونی از طریق آلفاي کرونباخ بودن همقبولرایج در بررسی قابلکه مالك آن رغم علیاست 
کرونباخآلفايضریبمقادیر،)2001(1الونتالهمچونسنجیروانمتخصصانیامااست، 70/0مقدار 

،بنابراین؛)27(.دانندمیقبولقابلاند،شدهتشکیلکمتریاوگویهچهارازکههاییعاملبرايرا60/0
قبولیقابلومطلوبدرونیسانی)ثبات (هماز،آنهاي ملاعودر ورزش نوجوانانتجربۀ نامۀپرسش

باشند.میبرخوردار

1. Loewenthal

Pتیتخمین پارامترمقیاسخردهعامل مرتبۀ باالتر

تجربۀ نوجوانان در 
ورزش

94/069/9001/0هاي فردي و اجتماعیمهارت
88/044/9001/0هاي شناختیمهارت

72/017/11001/0گزینیهدف
70/006/9001/0ابتکار عمل
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تمامهفته فاصله در دو آزمون مجدد با ـ آزمونآمده ازدستاي بهطبقهبستگی درونهمضرایبمقادیر
که باشدمی) باالتر 70/0قبول (قابلنامۀ تجربۀ نوجوانان در ورزش از مقدارهاي پرسشعامل
نامۀ تجربۀ نوجوانان پرسشهايزمانی یا قابلیت تکرارپذیري عاملپایاییبودنقبولقابلدهندةنشان

دست آمد که به88/0برابر بانیز نامهپرسشکلايطبقهدرونبستگیهمدر ورزش است. ضریب
نامه است.پایایی زمانی کل پرسشةکنندتأیید

نامۀ تجربۀ هاي پرسشاي عاملطبقهبستگی درونو ضریب همکرونباخآلفايضریبـ نتایج مربوط به9جدول
نوجوانان در ورزش

برايسطوح مهارتی ووجنسیتبه تفکیکبازیکنانمیانگینمقادیر درصدينقاط، هنجاریابیبراي 
، ... و20، 10هاي درصدي (در صدكهنجاربراساس،سپس.شدترسیممربوطهنجارهايتدوین
ضعیف، هايطبقهعامل درهرعملکرد بازیکنان دربنديدستهلیکرت،مقیاسنیز برمبناي) و100

هنجار،10جدولادامه و در در.گرفتصورتعالیمتوسط وبیشتر از متوسط،متوسط،کمتر از 
تجربۀ نوجوانان در ورزش براساس سطوح مهارتی در مردان نامۀ هاي پرسشبندي عاملطبقهودرصدي

ارائه گردیده است.

ايطبقهبستگی درونضریب همضریب آلفاهاتعداد سؤالهاعامل
723/085/0سؤال14هاي فردي و اجتماعیمهارت

675/087/0سؤالپنج هاي شناختیمهارت
713/089/0سؤالچهار گزینیهدف

653/088/0سؤالچهار ابتکار عمل
748/088/0سؤال27کل مقیاس
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نامۀ تجربۀ نوجوانان در ورزش براساس سطوح هاي پرسشبندي عاملطبقهوهنجار درصديـ10جدول
مهارتی در مردان

یت
نس

ج

دادهاعامل
تع

ین
انگ

می

ارد
اند

ست
ف ا

حرا
ان

بازیکنانۀنقاط درصدي و طبق

یف
ضع

 از 
متر

ک
سط

متو

سط
متو

سط
متو

لی
عا

102030405060708090100

دي
مبت

رد 
م

10هاي فردي اجتماعیمهارت
008/

47

40/342444546474849505156

10هاي شناختیمهارت
029/

16

75/115151516161717181820

10گزینیهدف
068/

13

44/112121313141415151616

10ابتکار عمل
089/

13

55/112121313141415161616

10یاس کلمق
023/

10
678/69810

0
10

2
10

4
10

7
10

8
11

0
11

2
11

5

12
2

مه
د نی

مر
اهر

م

/6102هاي فردي اجتماعیمهارت
49

13/345464748495050515356

/6185هاي شناختیارتمه
16

62/115161616171718181920

/6111گزینیفهد
14

39/112131313141415151616

/6193ابتکار عمل
13

44/112131313141415151616

61یاس کلمق

98/
10

832/610
0

10
3

10
6

10
8

10
9

11
0

11
1

11
3

11
7

12
6

اهر
د م

مر

ـ فرديهايمهارت
/3935اجتماعی

50

40/346484849505052555656

/3943هاي شناختیمهارت
17

04/215161617181919192020

/3969گزینیهدف
14

30/113131415151511
6161616

/3920ابتکار عمل
14

62/112131313141516161616

39مقیاس کل

53/
11

216/610
3

10
5

11
0

11
1

11
2

11
3

11
7

11
8

12
2

12
6

نامۀ تجربۀ نوجوان در ورزش هاي پرسشبندي عاملطبقهو، هنجار درصدي11جدولادامه و در در
براساس سطوح مهارتی در زنان ارائه گردیده است.
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سطوحبراساسورزشدرنوجوانتجربۀنامۀپرسشهايعاملبنديطبقهودرصديهنجارـ11جدول 
زناندرمهارتی

یت
نس

ج

دادهاعامل
تع

ین
انگ

می

ارد
اند

ست
ف ا

حرا
نقاط درصدي و طبقۀ بازیکنانان

یف
ضع

 از 
متر

ک
سط

متو

سط
متو

 از 
شتر

بی
سط

متو

لی
عا

102030405060708090100

دي
مبت

ان 
زن

هاي مهارت
فردي و 
اجتماعی

10
236/

48

02/442454647484950525556

هاي مهارت
10شناختی

281/
16

99/1

30/
14151616171718192020

10گزینیهدف
221/

14

68/1121290/
13141515

1/
15161616

10ابتکار عمل
201/

14

75/1121290/
1214141516161616

10مقیاس کل
219/

10
691/7969810

1

10
4

10
7

11
0

11
2

11
4

11
6

12
1

اهر
ه م

نیم
ان 

زن

هاي مهارت
فردي 
اجتماعی

6352/
49

79/346474748495050545656

هاي مهارت
/6368شناختی

16

80/115151616171717182020

/6363گزینیهدف
14

65/112131414161616161616

/6352ابتکار عمل
14

50/112131314151616161616

63مقیاس کل

06/
10

890/69910
3

10
4

10
6

10
9

10
9

11
1

11
4

11
8

12
0

اهر
ن م

زنا

هاي مهارت
فردي 
اجتماعی

3582/
49

39/3

6/
44464849505151535556

هاي مهارت
/3531شناختی

17

84/114151617171719192020

/3557گزینیهدف
14

35/113131314151516161616

/3537ابتکار عمل
14

43/112131314141515161616

35مقیاس کل

2/
10

955/610
1

10
1

10
4

10
8

11
0

11
2

11
3

11
4

11
7

12
2
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گیرينتیجهوبحث
در ورزشنوجوانانتجربۀ نامۀپرسشسنجی نسخۀ فارسی هاي رواندر این پژوهش، ویژگی

از تحلیل ،در ورزشنوجوانانتجربۀ نامۀپرسشسازةرواییبررسیمنظوربررسی قرار گرفت. بهمورد
نشان داد ۀ آناولیهاي استفاده شد که یافتهنماییبا روش برآورد حداکثر درستيتأییدعاملی 
،کهاچرباشد؛ نمیبرخودار قبولیقابلبرازندگی و تناسب از در ورزش نوجوانانتجربۀ نامۀپرسش
لویستاکربرازشو شاخص073/0با مقدار شاخص رمزي ، 84/0با مقدار آي .اف.هاي سیشاخص
منظور ادامه و بهدر.باشدکه مدل اولیه از برازش مطلوبی برخوردار نمیحاکی از این است82/0با مقدار 

عامل اجرا گردید و نتایج نشان پنج شناسایی علل احتمالی عدم برازش مدل اولیه، مدل مرتبۀ دوم با 
بامعناداريارتباط-89/1با مقدار تی شاخصو-13/0عاملیباربامنفیتجربیاتکه عاملداد 

. استبودهتناسبهايشاخصکاهشساززمینهعاملاینوجود،احتماالً ونداردخودازباالترعامل
اینکلوسؤاالتکرونباخآلفايضرایبمنفی،تجربیاتعاملدرونیسانیهمبررسیدر،براینعالوه
قبولقابلمیزان(داردفاصلهحوزهایندرموجودمعیارهايباشدتبهکهبوددهم2/0ازکمترعامل
نسخۀدومواولۀمرتبعاملیتحلیلنتایج،مجموعدر.)باشدمیباالترودرصد70کرونباخآلفاي

از،سؤال37وعاملپنج بانامه پرسشاینکه دادنشانورزشدرنوجوانانتجربۀنامۀپرسشفارسی
بهعنایتباواولیهمدلضعفبهتوجهبا.باشدمینبرخوردارقبولیقابلةسازرواییوعاملیساختار

اینکرونباخ،آلفايضرایبنیزومنفیتجربیاتعاملدرویژهبه،تیشاخصواستانداردتخمینمدل
قرارتأییدوبررسیموردتأییديعاملیتحلیلروشازاستفادهبامجددمدلوگردیدحذفعامل
و شاخص 87/0آي ف.ابه شاخص سی.توجهبا )3شکل(اولمرتبۀمدلنتایجکهطوريبه؛گرفت
مرتبۀ اول پس از مدلکهدادنشان87/0مقداربالویستاکربرازششاخصو نیز083/0رمزي 
بهیابیدستمنظوربهوادامهدر.باشدمیبرخوردارمطلوبیبرازشازعامل تجربیات منفیحذف 
اول،مرتبۀتأییديعاملیتحلیلاجرايومنفیتجربیاتعاملحذفازپس،تردقیقعاملیساختار

اجتماعی،وفرديهايمهارتعاملچهار حضوربا) 4شکل(دومۀمرتبعاملیتحلیلروشاز
هايیافتهبا پژوهشنتایج این بخش از.شداستفادهعملابتکاروگزینیهدفشناختی،هايمهارت

ها ارتباط تمامی عاملها،پژوهش آنکه در چرا؛باشدنمیراستاهم)2012و همکاران (ماکدوالند
تمامی بارهاي عاملی که طوريبه؛یعنی تجربۀ نوجوانان در ورزش داشته است؛معناداري با عامل باالتر

رندها یا همان متغییرهاي مکنون خود را دابینی عاملمعناداري قابلیت پیششکل(ضرایب مسیر) به
)05.0<P81/0بابرابرآي.اف.سیشاخص،عاملی نسخۀ انگلیسیپنج ذکر است که در مدل ). شایان ،

قبولقابلبوده است که این مقادیر27/3برابر باخی دو به دي افو ارزش06/0برابر با شاخص رمزي 
در نسخۀ فارسی آمده نسبت به نقاط برش دستههاي ببودن شاخصبا توجه به مناسب.باشندمی
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نامۀ تجربۀ توان چنین اظهار داشت که نسخۀ فارسی پرسشمینامۀ تجربۀ نوجوانان در ورزش پرسش
،البته.، داراي روایی سازة مطلوبی استدر یک نگاه کلی،جوانان در ورزش همانند نسخۀ انگلیسینو

و گزارش کرد سه کمتر از،را در نسبت خی دو به دي اف تناسب خوب یک مدل) 2007(1مارش
،)28(دانست08/0تا 05/0بینرا نیزشاخص رمزيو 90/0از باالتر راآياف.شاخص سی.میزان

حاضر (نسخۀ فارسی پژوهش نیز در و ) 2012(همکارانوماکدوالندآمده توسط دستهاما در مدل ب
نقاط برش ازتریناندکی پای،هاي برازشمقادیر شاخص،نامۀ تجربۀ نوجوانان در ورزش)پرسش

آي باالتر . اف. شاخص سی،)1989(2عقیدة بولنبرمبناي) بوده است. 2007مارش (توسطقبولمورد
دهندة برازش مطلوب و تناسب مدل تواند نشانباشد که این مقدار میقبول میقابلنیز درصد85/0از 

هاسؤالتمامیکهدادبستگی در نسخۀ فارسی نشانهمرابطۀوتی آزموننتایج،همچنین).29(باشد
شکلبهگزینی و ابتکار عمل هاي شناختی، هدفهاي فردي و اجتماعی، مهارتعامل مهارتچهار در 

سؤال پایانی که مربوط به عامل تجربیات 10اما ،کنندگوییپیشراخودهايعاملتوانندمیمعناداري
باربامنفیعامل تجربیات ،در مدل مرتبۀ دومکهصورتی؛ بهاین شرایط را نشان ندادنداندمنفی بوده

.اندنشان ندادهخوداز باالترعاملبارامعناداريارتباط-89/1با مقدارتی شاخصو-13/0عاملی
نسخۀ نسبت به)2012(همکارانوماکدوالندپژوهشدرهاسؤالکهاستاینگربیانتفاوتاین

این . دداربیشتريارتباطموجودهايعاملباوباشدمیبرخودارمعنادارتريگوییپیشزافارسی
نسخۀ فارسی (پژوهش حاضر) با نسخۀ اصلی راستایی در تأیید تعداد سؤاالت همنبود ناهماهنگی و 

). 30(نسبت داددهندگانهاي فرهنگی و درك متفاوت پاسختوان به تفاتهمکاران را میوماکدوالند
شده در عامل گرفتهکاربهرفته در سؤاالتکاربه عبارات منفی بهتوان را میله أن این مسیتبی،احتماالً

این احتمال وجود دارد که محتواي سؤاالت ،بنابراین؛ ) نسبت داد37الی 28تجربیات منفی (سؤاالت 
اما پس از حذف عامل ،شکل مناسبی درك و تفسیر نشده استمذکور توسط ورزشکاران ایرانی به

پنج راستا با مدل نامۀ تجربۀ نوجوانان در ورزش، همعاملی پرسشچهار تجربیات منفی، برازش مدل 
مدلتأییدذکر استشایان.باشدمی) از برازش مطلوبی برخوردار 2012ران (همکاوعاملی ماکدوالند

هاي فردي و اجتماعی، عامل مهارتچهار با ورزشدرنوجوانانتجربۀنامۀپرسشفارسینسخۀ
موجوداصطالحاتهماهنگومناسبترجمۀازناشی،گزینی و ابتکار عملهاي شناختی، هدفمهارت

نسخۀازاستفادهباایرانیورزشکارنوجوانانتجربۀارزیابیوبودهفارسیوانگلیسیزباندو بین
تفسیرودركموجب،پس از حذف عامل تجربیات منفیورزشدرنوجوانانتجربۀنامۀپرسشفارسی

آلفايضریب(درونیسانیهمهمچنین، . استشدهانگلیسینسخۀبامشابهسؤاالتازصحیحی

1. Marsh
2. Bollen
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سایردرونیسانیهموآمددستبه74/0،نامه پس از حذف عامل تجربیات منفیپرسشکل) کرونباخ
اینرغمعلیاستذکرقابل. α)<60.0(گزارش شدیقبولقابلومطلوبحددرنامهپرسشهايعامل

،باشدمی70/0مقدار،کرونباخآلفايطریقازدرونیهمسانیبودنقبولقابلبررسیدررایجمالكکه
برايرا60/0مقادیر ضریب آلفاي کرونباخ ،)2001(الونتال همچونسنجی روانیمتخصصاناما

تجربۀنامۀپرسشلذا،؛)27(دانندمیقبولقابلاند،شدهتشکیلکمتریا وگویهچهار ازکههاییعامل
.باشدمیبرخوردارقبولیقابلومطلوبدرونی) سانیهم(ثباتازآنهايعاملوورزشدرنوجوانان

)2012و همکاران (ماکدوالندۀنموندرآمدهدستبهنتایجراستا باحاضر همپژوهش این بخش از نتایج 
کل در نسخۀ انگلیسی نمرةها وعاملتماممقدار آلفاي ،شدذکرقبالً طور کههمان. باشدمی

طبق گفتۀ). 70/0(آلفاي کرونباخ باالتر ازقبول بوده استقابلدر ورزش نوجوانانتجربۀ نامۀپرسش
،احتماالً). 13باشد (ها میعاملبیانگر پایایی خوب 70/0آلفاي باالتر از ،)1994(1نونالی و برنستین

نامهپرسشایناززبانفارسیدهندگانپاسخمتفاوتهايادراكوتفسیرهااندك،اختالفاتدلیل
کلکهدادنشاندر نسخۀ فارسیکرونباخآلفايضریبازاستفادهبادرونیثباتبررسی. باشدمی

پس از حذف عامل تجربیات ،(البتهدارندهمبامعناداريومثبترابطۀآنهايعاملونامهپرسش
از،ورزشدرنوجوانانتجربۀفارسیمقیاسعامل چهار توان چنین اظهار داشت کهمی،لذا؛منفی)

باشد؛میابزارعناصربودنمتجانسازحاکیکههستندبرخوردارباالییدرونیهماهنگییاسازگاري
یکسانیمفهوم،مستقیمشکلبهوداشتندپیوندهمبامجموعهیکعنوانبههاسؤالکهمعنیدینب

؛وجود داشتهاییمحدودیت)2012(و همکاران ماکدوالنددر پژوهش ،البتهدهند.نشان میرا
،آندنبالو بهاي بودگستردهسنی ۀداراي دامنهاآندر پژوهشهکنندشرکتنمونۀمثال،عنوانبه

نامۀپرسشاما در نسخۀ فارسی ،داشتهاي ورزشی لحاظ شرکت در محیطبهراتجربیات متفاوتی
یکسانی داراي تجربیات تقریباً با دامنۀ سنی کمتر کهاد ی شد از افردر ورزش سعنوجوانانۀتجرب
شده در زمینۀ هاي انجامتالشکهگرفتنتیجهتوانمی،روازاین؛عنوان نمونه استفاده شوداند بهبوده

ها،رغم وجود کاستیعلیدر ورزشنوجوانانتجربۀ نامۀپرسشسنجی هاي روانبررسی ویژگی
در ورزشدرنوجوانانتجربۀفارسیکه مقیاسبه اینبا عنایت ،اینبرعالوهبخش بوده است.نتیجه
واست تکمیل شدهنسبتاً مشابهیو داراي تجربیات )19الی 15با دامنۀ سنی نزدیک به هم (افراد 

عملی هاي مفیدگذاري که یکی از جنبهسهولت نمرهدرك سؤاالت و روان و قابلدلیل ترجمۀبهنیز
ات مثبت حضور در تأثیرارزیابی جهت معرفی بیشتر فواید و دريمفیدیک آزمون است، ابزار

،کلیطوربهباشد.هاي ورزشی براي نوجوانان و تشویق و ترغیب این قشر به این امر مهم میمحیط

1. Nunally & Bernstein
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ي، ضریب آلفاي کرونباخ تأییدآمده در پژوهش حاضر نشان داد که نتایج تحلیل عاملی دستنتایج به
پس از حذف عامل ،نامۀ تجربۀ نوجوان در ورزشاي نسخۀ فارسی پرسشطبقهدرونبستگیو هم

سانی کند و همنامۀ تجربۀ نوجوان در ورزش حمایت میعاملی پرسشچنداز ساختار تجربیات منفی
شدة نوجوانان تجربۀ کسبهنجار ۀارائ،اینبرعالوه. نمایدمیتأییدنامه را درونی و پایایی زمانی پرسش

براي مربیان، راتواند مالك مناسبیمیسطح مهارتیسه و در جنس زن و مرددو ورزشکار در 
هاي برنامه،صورت نیازدرنمرات خود با آن فراهم سازد تا ۀن و ورزشکاران جهت مقایسمسئوال
روا و پایا عنوان ابزاري ورزش بهدرنوجوانانتجربۀفارسینامۀ سشپر،لذا؛گرددریزي اي طرحمداخله

منظور سنجش تجارب ورزشکاران سازد که از آن بهگران فراهم میاین امکان را براي مربیان و پژوهش
ریزي و جهت برنامهتوان هرچه بیشتر درمیاز آن آمدهدستهو با تکیه بر نتایج ببرداري نمایندبهره

هاي تر شاخصدقیقبا بررسیگام برداشت و افزایش امکانات، تجهیزات ورزشی و فضاهاي ورزشی
افزایش انگیزه در حفظ و تغییر جهتدررامبناییدر ورزش، نوجوانانتجربه نامۀپرسشسنجی روان

و انتخاب ها توجه به تعداد زیاد آزمودنیبا،همچنین.ساختفراهم در جامعهنوجوانانرفتار سالم 
آمدهدستهنتایج ب،در نمونۀ پژوهشهاي متفاوت وجود قشرها و فرهنگنیزوسراسر کشور نمونه از 

هاي تیمی و ده در ورزشآمدستکه تجربیات بهجاییآنازبراین، عالوهتعمیم باالیی دارد.قابلیت
(مدل نامۀ حاضر شود با استفاده از پرسشپیشنهاد می،روایناز؛یکدیگر متفاوت استانفرادي با

هاي تیمی و انفرادي هاي موجود در کسب تجربیات نوجوانان در رشتهتفاوتسؤالی)، 27شدة تعدیل
بررسیمنظوربه،واگراوگراهمسازةرواییبررسیبهشود کهپیشنهاد می،همچنین. شودبررسی
.شودپرداختهدیگرهايسازهنامه واین پرسشبینروابط
27شدةعدیل(مدل تتجربه نوجوانان در ورزشبا توجه به اینکه نسخۀ فارسی پرسشنامۀ مقاله:پیام

جنسدودرهنجارگردد و داراي ابزاري روا و پایا در جامعۀ ورزشکاران ایرانی محسوب می)سؤالی
ومسئوالنمربیان،برايرامناسبیمالكتواندمیباشد، میمهارتیسطحسهدرومردوزن

ايمداخلههايبرنامهنیاز،صورتدرورزشکاران جوان فراهم سازد تانمراتمقایسۀجهتورزشکاران
.مهیا گرددگردد و زمینۀ افزایش انگیزه و تدوام مشارکت جوانان در ورزش ریزيطرح
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پیوست
نامۀ تجربۀ نوجوانان در ورزشپرسشنسخۀ فارسی

ورزشکار گرامی
اي را که احساس کلی و عمومی شما را نشان مربع مناسب جمله،سپس.هریک از جمالت زیرا را بخوانید

اما ، هر جمله صرف نکنیدبرايرازمان زیاديدهد عالمت بزنید. پاسخ درست یا غلطی وجود ندارد. مدتمی
نتایج آزمون ذکر است که شایاننماید. یف میشما را بهتر توصاحساس کلیآید نظر میجوابی بدهید که به

خاطر داشته باشید منظور از واژة هبالزم نیست نام ورزشکار درج شود. .صورت محرمانه حفظ خواهد شدبه
را کننده و هدایتندهگیرتصمیمنقش،در تیمباشد که تواند مربی تیم، کاپیتان و یا هر فرد دیگري مربیان می

.دارد
□جهانی□المللیبین□ملی□کشوري□استانی□.......        سطح ورزشکار: شهرستانیرشتۀ ورزشی:
سابقۀ ورزشی:.......□ مرد□جنسیت: زن

همیشه گاهی 
اوقات

خیلی 
کم هرگز الؤمتن س ردیف

.شودمیبازخورد بهتر ۀاجراي من با ارائ 1
.شودمیاجراي من با گرفتن بازخورد بهتر  2

.شودمیها بهتر ولیتسئاجراي من با تقسیم م 3
کار گروهی نیاز به تفاهم دارد.ام که آموخته 4
نسبت به دیگر اعضاي گروه صبور باشم.ام آموخته 5

.کنندمیدیگران در این فعالیت روي من حساب  6
ام.آموختهراشودمیرو هکه یک مربی با آن روبیهایچالش 7

که چگونه به دیگران کمک کنم.امآموخته 8
دوست داشته باشم.کنممیها کار که الزم نیست مردمی را که با آنامآموخته 9

م.اهیک دوست جدید پیدا کرد 10
م.اهبا افراد جدید در اجتماع آشنا شد 11

ام.را آموختههاي جدیدي چیزيهاي متفاوتبا فرهنگهاانسانمن از  12
م.اهداشتخود من با انجام این فعالیت یک گفتگوي خوب با والدین یا مربی 13

تأثیر قرار دهم.، دیگر افراد گروه را تحتخودکه چگونه با احساسات و عقایدامآموخته 14
م.اهیافتن اطالعات را در خودم تقویت کردهايمهارت 15
م.اه) را تقویت کردغیرهخواندن، نوشتن، ریاضی وانندعلمی (مهايمهارت 16
م.اهرا تقویت کردکامپیوتردرخود هايمهارت 17
م.اهتقویت کردام راخالقانههايمهارت 18

را براي ماندن در مدرسه افزایش داد.امعالقه،این فعالیت 19
.امآموختهراه هایی را براي رسیدن به اهدافم  20

م.اهمن اهدافی را در این فعالیت براي خودم تعیین کرد 21
ها را در نظر بگیرم.چالش،ریزي براي اهداف آیندههنگام برنامهکه امآموخته 22

ام.آموختهها آناین را ازو کنندمیبینم که چطور دیگران مشکالت را حل می 23
.امآموختهکوشی را سخت 24

که دقت بیشتري داشته باشم.امآموخته 25
م.اهرا براي این فعالیت گذاشتخودتوانتماممن  26

م.اهرا بهبود بخشیدخودبدنی و ورزشیهايمهارت 27
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Abstract

The purpose of this study was determining validity and reliability and normalization of the
Persian version of the young experience questionnaire in sport. For this purpose, 400 boys
and girls with different levels of skills and in different fields, were chosen by random
sampling and completed the Persian version of the young experience questionnaire in sport.
At first it was confirmed by using translation-back translation method and face validity and
translation accuracy. For determining questionnaire constructive validity of confirmatory
factor analysis based on structural equations model was used for determining questionnaire
Internal consistency of Cronbach alpha coefficient was used for temporal reliability of items
intra-class correlation coefficient under test-retest method was used to study temporal
reliability of items and percentile points was used for normalization. The results showed that
the first model of Persian Version of the Young Experience Survey in Sport (37 questions)
was not favorable fit indexes. After eliminating the ten questions of the Negative
Experiences factor, the second model with 27 questions had acceptable fit index. In addition,
Cronbach alpha coefficient and intra-class correlation coefficient showed that Persian
version of the young experience questionnaire in sport with 27 questions has an acceptable
and temporal and internal reliability among young athletes. So Persian version of the young
experience questionnaire in sport has the usability by researchers in order to identify the
effects of sports participation on various aspects of young's life.

Keywords: Personal & Social skills, Cognitive skills, Goal setting, Initiative, Negative
experiences
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